
    Oplæg på Holbæk Byråds seminar om Kommuneplanforslag 2013

Hvordan kan en provinskommune som Holbæk udnytte sine muligheder bedst muligt – 

og hvordan gøres tankerne fra Udviklingsstrategien konkrete i Kommuneplanen? Det var 

blandt emnerne, da Holbæk Byråd havde inviteret Torsten Bo Jørgensen til at holde oplæg i 

forbindelse med forårsseminaret om kommuneplanforslag 2013.

    Generel anbefaling: Styrk synergierne i byen 

Banen blev kridtet op med en præsentation af konklusionerne fra en større undersøgelse af 

mellemstore byers gode muligheder, herunder betydningen af at arbejde målrettet med den 

lokale erhvervsudvikling som driver og skabe synergier mellem erhvervsudvikling og uddan-

nelser – og understøtte med ambitiøs byudvikling.

    Konkrete forslag til udnyttelse af Holbæk Kommunes særlige potentialer

Oplægget – der var forberedt i tæt dialog med forvaltningen – stillede herefter skarpt på 

Holbæks særlige potentialer, fx muligheden for at koble eksisterende idrætsuddannelser og 

-faciliteter med Holbæk Sygehus’ stærke speciale inden for behandling af overvægt.   

Blandt de konkrete forslag var, at idrætsfaciliteterne kunne udbygges yderligere med facili-

teter til vandsport, hvor Holbæks beliggenhed ned til fjorden kunne udnyttes til kano, kajak 

etc.  Dermed kunne der skabes en styrkeposition med appel til flere grupper: Byens egne 

borgere, de mange familier i sommerhusene i nærområdet, andre turister med interesse 

for sport, sundhed og performance, og endelig til oplandskommunerne, hvis borgere ifølge 

foreliggende undersøgelser har dårligere helbred end fx borgerne i Holbæk.

Chef for Plan og Byg, Kristian Nabe Nielsen, Holbæk Kommune, siger om oplæg-

get: ”Med sit oplæg tog Torsten fat om Holbæks udfordringer og potentialer – og kom med 

en række konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med strategisk planlægning eksem-

pelvis ved at tænke byudvikling, uddannelse og erhvervsudvikling i én samlet strategi. 

Oplægget var en fin blanding af fakta og egne faglige synspunkter krydret med eksempler 

fra ind- og udland, hvilket byrådet var meget begejstrede for.  Efter min opfattelse fik 

byrådet en rigtig god indføring i og forståelse for, hvordan man kan arbejde med strategisk 

planlægning i en kommune som Holbæk, og jeg er overbevist om, at der er lavet et godt 

fundament for det videre arbejde med kommuneplanen i Holbæk Kommune.”
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